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Szanowni Rodzice / Opiekunowie,

Mam nadzieję, że Państo oraz Wasze  rodziny  mają się  dobrze . Dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie pod adresem  
naszych nauczycieli , które otrzymalismy w ciągu ostatnich kilku tygodni w sprawie zdalnego nauczania, bardzo sobie je 
cennimy. Państwa komentarze pomógły również nam spojrzeć uważnie na to, co wszyscy robimy , podzielić się tym co 
najlepsze, nauczyć się nowych umiejętności  i dzięki temu zaoferować  Państwa dzieciom jeszcze lepszą naukę zdalną w 
domu.

Wczorajsza zapowiedź sugeruje potencjalny  powrót do szkoły w tygodniu rozpoczynającym w poniedziałek 8 marca 2021 
roku. Oczekujemy szczegółów co to będzie oznaczać, czyli czy wszyscy uczniowie wrócą do szkoły  w jednym dniu czy 
też będzie to powrót stopniowy. Wkrótce postaramy sie przekazać wiecej informacji. Proszę zapoznać się z poniższym 
podsumowanie aktualizacji, życzę udanej  reszty tygodnia :

 Nauka zdalna: czas przy monitorze - lekcje 45-minutowe od poniedziałek 1 lutego 2021 

Nasze lekcje na żywo są teraz ugruntowane i jesteśmy zachwyceni frekwencją uczniów . Zauważyliśmy jedank, że 
stres  i wytężony wzrok  przy ekranie komputera przez 5 godzin dziennie może wpywać na zdrowie  naszych uczniów 
i pracowników. Dlatego od najbliższego poniedziałku 1 lutego 2021 wszystkie lekcje będzie trwał 45 minut zamiast 1 
godzinę . Zapewni to zarówno uczniom  jak i nauczycielom 15-minutową przerwę, podczas której będą mogli odejść  od 
ekranu i odpocząć. Struktura dnia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji pozostaną takie same, ale zakończą się 15 
minut wcześniej. Uczniów przebywających w szkole  , nauczyciel zabierze  z sali komputerowej  do wyznaczonych  miejsc 
takich jak kantyna  lub main hall gdzie z dala od ekranu uczniowie będą mogli odprężyć się przed następną lekcją. Proszę 
pamiętać , że po  krótkiej  15-minutowej przerwie między lekcjami  wszyscy uczniowie muszą zalogować się  na następną 
lekcję.

Telefoniczne rozmowy z wychowawcą : zmiana

Kolejna runda telefonicznych rozmów z wychowawcą odbędzie się w środę 10 lutego 2021r.Podkreślam, że wychowawca 
Państwa   syna / córki zadzwoni w tym dniu, a nie w jakimś momencie tygodnia . Mamy nadzieję, że zapewni to 
personelowi i uczniom czas na rozmowę bez zakłócania lekcji. Dla uczniów przebywających w tym dniu w szkole 
przygotujemy zajęcia w obrębie swojej grupy wiekowej, pod nadzorem nauczyciela.Uczniowie uczęszczający do szkoły 
powinni tego dnia przyjść do szkoły normalnie. 

Mentoring Day - semestr wiosenny:

Patrząc w przyszłość na  mentoring day pod koniec tego semestu, z uwagi na fakt, że uczniowie uczą się zdalnie 
nie możemy przesłać aktualnych ocen ( current grade and attitude grade) tak jak zwykle miało to miejsce. Dlatego 
nauczyciele będą wystawiać oceny od 1 do 5 (1 to najniższa, a 5 to najwyższa) z następujących dwóch obszarów:

1. Obecność online

2. Praca  online

Dotyczy to wszystkich przedmiotów we wszystkich klasach. Miejmy nadzieję, że nasz normalny sposób oceniania powróci 
ponownie w semestrze letnim. Zamierzamy przeprowadzić mentoring day i Year  9 options tak jak odbywało sie to 
wcześniiej.  Pan Bedford (zastępca dyrektora) napisze do Państwa po półroczu, podając więcej szczególów.

Wywiadówka dla klasy 10: 

Przypomnienie, że wywiadówka dla rodziców uczniów klas 10  odbędzie się dziś wieczorem . Po raz pierwszy 
zorganizujemy wywiadówkę  online dla rodziców przed użyciem nowego formatu online w szkolnej chmurze. Jesteśmy 
przekonani, że wszystko zadziała, ale prosimy o cierpliwość w przypadku problemów, które postaramy się rozwiązać jak 
najlepiej.

Wywiadówki  dla rodziców 

Year 11,     4 lutego 2021 w godzinach 15.30-19.00:

Pan Shelley napisał w tym tygodniu do wszystkich  rodziców uczniów  year 11 rodziców wyjasniając procesumawiania 
spotkań za pomocą naszego systemu rezerwacji online pod adresem https://stgcc.schoolcloud.co.uk/ Jeśli mają Państwo 
jakieś pytania , proszę o kontakt na adres  cshelley @ stgcc. co.uk 

 Wywiadówka dla rodziców  uczniów Year 9 odbędzie się  w czwartek 11  lutego  w godzinach 17- 19.30 . Wiecej szczegółów 
wkrótce.

 Wywiadówka dla rodziców  uczniów Year  8 odbędzie się  w czwartek 25 lutego  w godzinach 17- 19.30Wieczór dla 
rodziców w klasie 8 będzie odbywać się online za pośrednictwem szkolnej chmury. 
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Egzaminy dla Year 11 odwołane

Wiem, że wielu Państwa będzie zaniepokojonych tym, jak będą wystawiane  przez nauczyciela oceny końcowe . Mogę 
potwierdzić, że dokument konsultacyjny jest teraz dostępny dla szkół, aby  nauczyciele mogli je przejrzeć i przedstawić 
swoje uwagi przed wydaniem ostatecznych wytycznych. Na tym etapie nasz pierwotny zamiar zaplanowania formalnej 
oceny w semestrze letnim był słuszny , aby zapewnić dowody wspierające przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
stopni.

Co najważniejsze, cieszymy się, że prawie każdy uczeń ma plan na kolejny rok . Wielu uczniów miało interview w collegu 
lub na nie czeka i  otrzymało ofertę . Zachęcamy wszystkich uczniów, aby myśleli o swoich kolejnych krokach dotyczących 
edukacji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wymagają wsparcia jesteśmy tutaj, aby pomóc. Najlepszą osobą, z którą 
można porozmawiać o karierze i aplikacjach do collegu , jest nasz doradca zawodowy, pani Sharron Ward, pod adresem 
sward@stgcc.co.uk .

 Lateral Flow Testing Program pod kątem COVID

Wszyscy pracownicy byli testowani co tydzień i uzyskaliśmy jeden pozytywny wynik, ale członek personelu był już 
izolowany, ponieważ jeden z członków jego gospodarstwa domowego uzyskał  wcześniej wynik pozytywny. W szkole nie 
było żadnego zakażenia. Przestaniemy teraz testować uczniów zgodnie z wytycznymi i po prostu będziemy co tydzień 
przeprowadzać testy personelu, aż wszyscy przejdziemy do programu badania śliny .  

Saliva Testing  pod kątem COVID 19 ( test wykonywany ze śliny) - wkrótce

Robimy wszystko, o co nas proszono, aby być gotowym do rozpoczęcia tego programu testowego , kiedy otrzymamy 
formalne polecenie rozpoczęcia. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaktualizowali dane kontaktowe. Gdy 
otrzymamy więcej informacji, oczywiście przekażemy je Państwu.

Ochrona - uczniowie

staysafe@stgcc.co.uk 

Zachęcamy uczniów do korzystania z adresu staysafe@stgcc.co.uk w przypadku wrażliwych kwestii związanych ze 
zdrowiem psychicznym i kwestiami bezpieczeństwai. Adres e-mail „stay safe” jest dostępny dla uczniów, jeśli martwisz 
się o swoje bezpieczeństwo, dobre samopoczucie lub odczuwasz niepokój, który wpływa na Twoją zdolność do 
normalnego funkcjonowania. Będzie to sprawdzane codziennie. Pamiętaj, że jeśli wyślesz wiadomość  przez  MS Teams 
między 8:20 a 15:20, nauczyciele mogą uczyć, ale odpowiedzą w ciągu trzech dni roboczych . W przypadku rodziców adres 
e-mail zostanie wysłany pocztą elektroniczną do wszystkich uczniów za pośrednictwem ich szkolnych kont    e-mail. 

 Bezpłatne posiłki szkolne : od wtorku 5 stycznia 2021 do piątku 12  lutego 2021

Istnieje teraz możliwość otrzymania paczki żywnościowej lub kuponów dla uczniów FSM którzy aktualnie nie uczęszczają 
do szkołyj . Dla rodziców, którzy poprosili o kupony, zamówiliśmy je za pośrednictwem Edenred, a dla tych, którzy 
otrzymują paczki żywnościowe, będzie to kontynuowane. Jeśli chcą Państwo dokonać zmiany, proszę wysłać e-mail na 
adres. Proces ten może trać około 2 tygodni. 

Kwestionariusz rodzicielski:

Pragnę przypomnieć, że rodzice mają możliwość wypełnienia poufnego kwestionariuz pod następujacym linkiem. 
Będziemy wdzięczni za Państwa opinię, że robimy wszystko , co tylko w naszej mocy dla naszych uczniów w tym trudnym 
czasie.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8mJRt-Dz8kini2H46dDMEVTp4Kq856dFtQ8gs_
x24nRUQTdVRUFTTjBMRzlTODY5Nlc2MVI4NExORy4u

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę skontaktować się z nami. 

 Życzę zdrowia, proszę na siebie uważać.

Z poważaniem,

James Habberley

Dyrektor Szkoły
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